ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2020. október 28-i rendes ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2020. október 28.
A napirendet tárgyaló ülés:
Képviselő-testület
Előterjesztő:
Szabó István polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
nyílt / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
rendes / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű /
minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
Őrbottyáni GAMESZ igazgató (magasabb vezető) munkakör
betöltésére vonatkozó pályázati kiírás tartalmi elfogadása,
pályázat kiírása
1. A

TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!
2021. február 28-án az Őrbottyáni GAMESZ jelenlegi igazgatójának,
Previák Andrásnak a vezetői megbízása lejár.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
10. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője felelős a
közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban
foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv
számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért.
Az Áht. 9. § c) pontja és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklet II. („Az államháztartás
önkormányzati alrendszerében”) 1. pont a) alpontja figyelembevételével a
költségvetési szerv vezetője kinevezésének jogkörét a képviselő-testület
gyakorolja.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (7) bekezdése szerint a helyi
önkormányzat képviselő-testülete - amennyiben törvény kivételt nem tesz
- kinevezi az intézmény vezetőjét.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) 83/A. § (1) bekezdése szerint az önkormányzattal
közalkalmazotti jogviszonyban álló esetében - a helyi önkormányzatokról
szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezés és a felmentés
a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb
munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja. A Kjt. 20/B. § (1)
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bekezdése szerint a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására
szóló megbízásra a 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával
pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
A költségvetési szerv vezetője magasabb vezetőnek minősül, így a
beosztás betöltésére a képviselő-testületnek pályázatot kell kiírnia a Kjt.
hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően. Az előterjesztés mellékletét
képezi a pályázati kiírás, amely határozatlan időre szóló közalkalmazotti
jogviszony és határozott időre szóló vezetői megbízás létesítésére irányul.
2.

ELŐZMÉNYEK, A
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
4.

KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE
KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE

A

KIADÁS

FEDEZETÉT

BIZTOSÍTÓ

A vezető illetménye az éves költségvetésbe betervezésre kerül.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye: A bizottság a
határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
6.

HATÁROZAT-TERVEZET

Őrbottyán
Város
Önkormányzat
Képviselőtestületének ___/2020. (X. 28.) határozata az
Őrbottyáni GAMESZ igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírás
tartalmi elfogadásáról, pályázat kiírásáról:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki
Ellátó Szervezet igazgató (magasabb vezető) munkakör
betöltésére vonatkozó pályázati kiírást tartalmilag
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat mellékletét képző pályázati kiírás szerint
intézkedjen a költségvetési szerv vezetői pályázatának
kiírásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző
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Végrehajtást végzi: jegyző

Őrbottyán, 2020. október 22.
az előterjesztést készítette:

előterjesztő:

____________________________
Gállné Mezősi Szilvia
István
jegyző
polgármester

____________________________
Szabó
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